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 בלבד! לגברים
 כמו לגברים,

אוהבות״. שנשים

 והאזרח: האדם לזכויות הליגה
חקירה! ועדת חוק□

 חקירת עצורים. עינוי של מקרים עוד על לציבור נודע שבוע מדי *
 במשטרת למדיניות הפכה — הודאות לסחיטת עינויים תוך עצורים
 סבל להם וגורמים בקורבנותיהם מתעללים סדיסטיים חוקרים ישראל.

ורוחני. פיזי
 שנים ובתי־כלא. בתי־מעצר כותלי בין עינויים על הליגה מתריעה שנים *

 אולם הכבושים. השטחים תושבי עצורים של עינויים על הליגה מתריעה
 ברור ביום ;אלה להאשמות בספקנות התייחסו בישראל רבים לצערנו
שכיחה. שיטה היא עינויים תוף עצורים שחקירת בעליל

 לחץ תחת עתה, ;עצורים״ מכים אין ״אצלנו :בעבר טען המשטרה שר +
 להודות המשטרה שר מוכרח חקירה, בעת עינויים על המתרבים הגילויים

 הוא אולם צורך״, ללא כוח חוקרים ״הפעילו בהם המקרים מן בכמה
השוטרים״. ידי את ׳״מרפה היא כאילו הציבורית הביקורת נגד קובל

 החוקרים הובאו בעינויים להודות המשטרה שרי שנאלץ המקרים במעט *
 לא אך משמעתי משטרתי בית־דין לפני בדבר הנוגעים המשטרתיים

 על מגוחכים עונשים הטילו המשמעתיים בתי־הדין ;בית־משפט לפגי
 חוקרים במשטרה. הדרגות בסולם להתקדם להם הפריע לא וזה המענים

 להישפט ועליהם ממיט של כית־משפט בפני לדין להעמיד יש — מענים
לכד. בהתאם ולהיענש פלילי מעשה שביצעו כמי

 חיפה אף רבים ובמקרים העינויים למדיניות קץ שם לא המשטרה משרד *
 הראוי מן להתערב. חייבת והכנסת להתריע חייב הציבור מענים. על

 בהם המקרים כל את שתחקור פרלטנטרית־ציכורית חקירה ועדת להקים
 יהיה שניתן כדי האחראים ואת האשמים את ותחשוף עצורים עונו

עצורים. חקירת בעת ככוח חהודאות וסחיטת העינויים נגע את לעקור
והאזרח האדם לזכויות הליגה ועד !976 יולי,

14192 ת.ד. — ת״א

ם רי מרו ת
ד ל ו  כר שימעון לשחקן בן . נ

 בטלוויזיה הסרטים עורכת ורעייתו, )49(
 הופעת על ).48( כר שושנה הישראלית,
עש ״במשך שימעון: אומר בן־ד,זקונים

 ברית־ על מערכון משחק אני שנה רים
 מועדון (רביעיית הלהקה חברי עם מילה

הת שלי הפנטזיות וסוף־סוף התיאטרון),
 תהיה הצפוייה ברית־המילה מסיבת גשמו.״
עצ את הרואים חברי־הלהקה, לכל חגיגה

 לשים־ זה. בהריון ריגשיים כשותפים מם
).11( דפנה בת, ולשושנה עון

ה ד ל ו  בשם בכורה בת בלונדון, • נ
 העיתונאי פרי, ויורם לפנינה דנה,
העבודה. מיפלגת דובר שהיה

ד ל ו  ואהרון לציפורה בן . נ
 המיזרחי בנק של המנהל־הכללי מאיר,

 שנים כמה לפני לידיו שקיבל המאוחד,
 לבנק להופכו ■והצליח כושל, מיפלגתי בנק

מצליח.
ד ל ו  בשם שני, בן בנידיורק * נ

 עיתונאי דרומי, ורמי לפאומה נועם,
פופ. לענייני

• ג ו ח  טקס המערבי, הכותל ברחבת נ
ף יעקדם של הבר-מיצווה קו בי  נכדו רי

ם הסנטור של ה ר ביקוף, אכ  ששמו רי
 לכהונת אפשרי כמועמד באחרונה הוזכר

 רוגז ושעורר ארצות־הברית, של סגן־נשיא
 עם בפגישה כשהשתתף ישראל בממשלת

אש״ף. נציג
ה ר ח ב  אר- ■של כמלכת-העירום • נ
ה צות־הברית, ו נוג טגי נ  בעלת ),27(מו

 ■חברה ,90—57-90 המושלמות המידות
 תתחרה היא בקליפורניה. במחנה-נודיסטים

העולמי. התואר על יולי חודש בסוף
והשומ יהודה איזור כמפקד • !מונה

ד ■תת-אלוף רון,  את המחליף הגואל, דו
ה תת-אלוף בתפקיד, קודמו רי שליו• א

ח נ ו מישרד- של הכללי כמנהל • מ

 בן שמואלי, אליעזר החינוד־והתרבות,
 שמו* פלד. אלעד במקום עדות-המיזרח,

בעי המתעניין ותיק, איש־חינוך הוא אלי
 הטלוויזיה גוער־השוליים. של בבעיות קר

 לפני כבר ■זה מינוי על הודיעה הירדנית
 עוד בעברית, במהדורת־החדשות כחודש,

כך. על ידע עצמו שהוא לפני
ק ל ו  ליצירה מאגגר איציק ■פרס • ח

מיש שמרי אריה למשוררים באידיש
 לסופר משווייץ, אייכנראד ולייזר ראל

 ולשה- רובינשטיין אליעזר ולמתרגם
דדיגן. שימעון קן

. ר ט פ ),22( אולה מורדאפור נ
 ה־ של בכוח-החירום המשרת איראני ■חייל
 בחוף־התכלת שטבע ברמת־הגולן, או״ם

 המקפצה מן קופץ שניראה אחרי בטבריה
החוף. שעל

• ג ר ה  ).34( שיפר דויד סגן-אלוף נ
 כמפקד־ שירת תפקידו. מילוי בעת בתאונה

ה בפיקוד כקצין־מיבצעים בגולני, פלוגה
 שרון אריק באוגדת כקצין־מיבצעים צפון,

 של לישכתו וכראש ששת־הימים, במילחמת
 כקצין־ שירת מה״ד, ראש היה שרון. אריק

 חטיבה מפקד כסגן דרום, בפיקוד מיבצעים
 וכסגן־ אילת ■מרחב כמפקד שלמה, במרחב

לקצינים. בית-הססר מפקד

ר ט פ  מקיבוץ ),36< צירלויו צכי . נ
 אחרי יומיים נמצא, הוא עין־חרוד(מאוחד).

 מכש״רי־חשמל כשלידו במיטתו, מותו,
מכת־זרם. קיבל שהוא משערים שונים.

. ד ב א ת ה ),41(גליקסון ארקאדי .
 בחורשה עץ על תלוי נמצא הוא מאשקלון.

 מפאת מאושפז היה שבו בית־החולים ליד
נפ-שית. הפרעה

ר ט פ ),48( כייקר סטנלי סר • נ
 סרטים. מפיק הנודע, הבריטי שחקן־האופי

 חודש ספרד, במאלאגה, בביתו מת הוא
 מלכת מידי האבירות בתואר שזכה אחרי

בריטניה.
ר ט פ  יוסף רב-חובל באיטליה • נ
 כאשר שניספה ),51( דרור (״יוס׳לה״)

 דרור, סטרומבולי. הר־הגעש מצוק נפל
 הפלוגה איש היה מעגךמיכאל, קיבוץ חבר

 הקומאנדו ומראשוני הפלמ״ח של הימית
 הצוללות שייטת של הראשון מפקדה הימי,

 של רב־החובל ולאחרונה חיל־הים, של
 של ימי מחקר אוניית שיקמונה, האניה

המאוחד. הקיבוץ
. ר ט פ פולישוק זאב פרופסור נ

 ויולדות לנשים המחלקה מנהל שהיה ),60(
 ופרופסור בירושלים, הדסה בבית־החולים

פרו העברית. באוניברסיטה המניין מן
 בתחום עולמי שם בעל היה פולישוק פסור

בעקרות. והטיפול הגינקולוגיה
ר ט פ  )75( מזור יהושוע ד״ר • נ

 בארץ, היהלומים תעשיית ממקימי שהיה
 ומאז שנה, 15 לפני זה ממיקצוע פרש
 בעיקר פעיל היה ציבורית. בעבודה עסק

ב לחרשים־אילמים, העוזר שמע, באירגון
 היא אירנה, אשתו, בני־בריח. אגודת
 ב־ בויצ״ו בילד לטיפול המחלקה מנלהת

 ל־ ■הנשואה גור, ריטה ובתה תל־אביב,
 ארצית יו״ר היא גור, מוטה רמטכ״ל

 אדם האדריכל הוא בנו מחלקה. אותה של
נכו.

. ר ט פ שהיה ),76(מיכאלי אורי נ

 סייע בישראל. האזרחית התעופה ממייסדי
ואר אל־על חברות חיל־האוויר, להקמת

 התעשייה שהפכה בדק חברת ובהקמת יע, ק
 המוסיקה, בתחומי גם פעיל היה האווירית.

 הבר העממית, האופרה בהקמת השתתף
הפילהרמונית. התיזמורת באגודת

ר ט פ ג׳ברין ג׳עבר אחמד . נ
 המקומית המועצה ראש שהיה מי ),83(

 רבות שנים שימש שגם אום־אל-פאחם,
 באיזור הבריטי המנדט במישטרת כשוטר

 כאחראי מונה ולאחר־מכן עמק־יזרעאל,
 בעמק. היהודיים היישובים ביטחון על
 תושבי עם קישרי-ידידות קשר גם אז

 אמיצים בקשרים נשאר שאיתם האיזור,
 אח״ מבני־מישפחתו אחד מותו. יום עד

 אחרי לירדן, אחדות שנים לפני ברח מד,
החק בבית־הספר בבחינות הצליח שלא
 ראש של ובתיווכו ביוזמתו אך כדורי, לאי

 אחר בן לישראל. הוחזר הוא המועצה
 מישטרת ■מפקד הוא ג׳כיין, ג׳עבר שלו,

 שהגיע המיעוטים מבני והראשון נצרת
ישראל. במישטרת בכירה קצונה לדרגת

. ר ט פ מרא )85(שיפמן מיכאל נ
 מועצת־העיר חבר בני־ברק, העיר שוני

בבית-הספר הראשון והמורה לשעבר
המיזרחי.

שרון) אריק (עם שיפר פא״ל
נהרג




